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פספטניס במדינת
 או שלה סודיים שמיסמכים מדינה, עושה מה

 על־ידי מתפרסמים שלה החשאיים הביון שרותי על
 שותקת. פשוט היא חכמה היא אם ;זרים גורמים
 דובר את השבוע ששאל מי שאל כאשר למשל,

 על לומר יכול הוא מה האמריקאי מישרד״החוץ
 הטי- מיסמכי של כרכים 13 — טהראן״ ״מיסמכי

ש פרשנויות) עם לפרסית ותרגום (מקור, איי־אי
 לכל ומכרום לאור חומייני מימשל אנשי הוציאו

 מערבה, התגלגלו שכמובן עד טהראן בחוצות דורש
 — ואתר אתר בכל והולכים מתפרסמים הם ועתה

תגובה." ״אין ז האמריקאי הדובר השיב מה
 ראש־ של דוברו פורת, אורי אדון אצלנו. לא

 .על כך אמר לתיקשורת״) רה״מ (״יועץ המכשלה
 ״זהו טהראן": ״מיסמכי של הישראליים הפרקים

 בעצם ראוי שאינו רציני, לא מגוחך, בדים סיפור
 עמד לתגובה, ראוי לא שהסיפור ומכיוון לתגובה,״

 מ״מעריב״, מצטט (אני פורת אורי אדון אותו והוסיף
 :כפיר) אילן של האמין כדיווחו ,1982 בפברואר 2ח״

 ה־ תוכן את (המביא האמריקאי בעיתון ״הסיפור
ר הרבה כך כל ל,מוסד׳ מייחס מיסמכים) ס ו ח  

, ם ו כ ח י  למתוחכם עצמו את שחושב מי שרק ת
!).הה (מתוחכם, כזה״ סיפור להמציא יכול

 והלא־רצינית המגוחכת ההכחשה את להזים כדי
 מומחי ״לדעת כי ומדווח, הנ״ל הכתב מוסיף הזאת,

מומ תועמלנים ידי על הוכן המיסמך בישראל ביון
 ושקרים אמיתות חצאי אמיתות, בו ששזרו חים,
ת בצורה גסים מ כ ח ו ת ״ מ . ד ו א מ

 כבוד עושים אינם אלה מתוחכמים לא פיטפוטים
 בה להיות יכול לא בברוד כמו אשר לישראל, גדול
 שלכל מפני ז פיטפוטים למה יודעים ואתם סוד. שום

 לא- עברית קוראי כמה על רושם עושים הם היותר
 טהראן״ ״מיסמכי הגדול בעולם בישראל. מתוחכמים

 שחם הפשוטה הסיבה ומן ביותר, אמין רושם עושים
. אמיתיים, פשוט ם י י ר ו ק מ

 על ״בצדק" לזעום עוזר) זה (אם שאפשר ככה
 על שלמה שגרירות להסגיר המסוגלים האמריקאים

 הם כי טוענים, (האיראנים ביותר הסודיים מיסמכיה
הסו הניירת גזירי את לאחד אחד הדביקו אפילו
ה שאנשי ממילימטר, פחות ברוחב אחד כל דיים,

 ב- לגרוס הספיקו בטהראן האמריקאית שגרירות
 להתפתל אבל זאת), לתיפקודת המיוחדת מגרסה
 או רציני" לא מגוחך, בדים סיפור ש״זהו ולומר

 תועמלנים על-ידי הוכן ״המיסמך כי לומר, לחילופיו
אווילי. פשוט זה — וכו׳ מאוד״ מתוחכמת בצורה

 הצמוד העברי הקורא יכול זאת חגיגית בהזדמנות
המשר מסויימים, עיתונאים כיצד להיווכח לעתונינו

 שהם ממי ניזונים או משרתים שהם מי את תים
 באותות להוכיח כדי בעטיהם שמיניות עושים ניזונים,

 כולם לא ואם שקר, כולם שהמיסמכים ומופתים
 הרוסים שיד ברור ובכלל שקר, חלקם אזי שקר

שהאמ להיות, יכול זה איך מזה, וחוץ באמצע,
 של עמודים 47 בת חוברת בטהראן החזיקו ריקאים

 זה והאם הישראלי, הביון מהות על הסי-איי-אי
 באמריקה פורסמה הסחורה שכל בלבד, מיקרה
 מיני כל ועוד — מובארכ ביקור בימי עכשיו, דווקא

 כמה להרשים עשויות אולי ששוב, שכאלה חוכמות
 מי אל להגיע אפילו בהן אין אבל מקומיים, פתיים

 או ברצינות, המקוריים המיסמכים את שלומדים
בחו״ל. כהתפרסמם אותם קוראים
 זו, בפרשה גם כן אחרים, רבים בתחומים כמו
 שלנו והמייאשת המדהימה הפרובונציאליות חציצה

 רגליים, אין לשקר וכאשר ניוונה. במלוא החרכים מן
הגוף. על מאוד לרחם צריך ראש, אין ולאיוולת

ו. ב״ בנעלי ^
 בן־ דויד של הביוגרף .בר־זוהר, מיכאל ח״כ ד״ר

 בולשביקי לחץ להפעיל ניסה כרכים, בשלושה גורמן
 הטוב״ ״מרצונו יתפטר שהלה במטרה שריד יוסי על

 ברור שהרי העבודה, מיפלגת של מצוות־התגובות
 והנעלה החושב הגוף מן שריד יוסי הודח שאילו

 היה הדבר מיעוט, נגד רוב של הצבעה בתוקף הזה
 התפוט- ואילו עולם, לדראון ״העבודה״ את מכתים

 מתקבלת היונח עצמית״, ״הבנה מתוך ״מרצון״, רות
 סוף — אחרת ״קצת״ לפחות לגמרי, אחרת לא אם

כבודו. אדם של ״רצונו״ סוף,
פור שבינתיים מפני זה, לנושא שנית חוזר אני

 מיכאל ח״כ ד״ר דברי של הפרוטוקול בעיתונות סם
ניסה שם שריד, יוסי נגד ״העבודה״ בלישכת בר־זוהר

 בפרשת להסתייע בן־גוריון דויד של המלומד הביוגרף
ב שר־חוץ מכהונת שרת משה של ״התפטרותו״

 ללכת שריד יוסי על ללחוץ כדי בן״גוריון, ממשלת
:בר״זוהר אמר כה בעיקבותיו.
 בן- של מדעתו שונה דעה היתה שרת ״למשה

 8ב- אותה כתב הוא המיפלגת. רוב ודעת גורמן
 ואף־ בפומבי, אותה ביטא לא הוא אבל יומן, כרכי

 ודרך המיפלגה דעת (את) נגדה כשעמדתו על-פי-כן,
 כשר״החוץ מתפקידו להתפטר נאלץ הוא התנועה,

ישראל.״ מדינת של

ה התיבה על מלים כמה פה להגיד רוצה אני
 הביוגרף־הבולשביק של עטו פרי ״נאלץ״ נחמדה

״,פת : ככה זה ״נאלץ״ 1 ״נאלץ״ זה מה כר־זוהר.
 הקו על — ספיר פינחס סיפר — טלפון קיבלתי אום
 שאמר בן־גוריון), דויד של (מזכירו נבון יצחק היה

 בן — מתפטר לא שרת חמש שעה עד אם :לי
 ספיר לשדה-בוקר.׳ וחוזר הממשלה את עוזב גוריון

 צילצל תחילה כי לו, נתחוור מהירה. בדיקה ערך
 סירב. אשכול לשרת. הדבר את שיודיע לאשכול, נבון

 סירב הלה גם אך ארן, לזלמן נבון טילפן אחר־כך
 האולטימטום את להביא נאות לבסוף ;תחילה
 ביוני 2ב־ אליו. יתלווה שספיר בתנאי אך לשרת,

 וספיר ארן נכנסו אחר־הצהריים 3 בשעה )1956(
 ספיר, לדברי הסוף׳, שזה ,ידע (שרת) הוא שרת. אצל
 לשחוט : באתם למה יודע ,אני :בצעקה התפרץ ואז

 בר־ מיכאל מאת (״בו־גוריון״ !״׳מסכים אני !אותי
).1190 עמוד ג׳ כרך זוהר,

 להישחט מוכן שאינך על שריד, יוסי הכבוד, כל
!בעליל השגויה אך האבירית, שרת דרך על

 שבר־ ולא בן־גוריון, שפרס ולא שרת, ששריד ולא
נבון... זוהר

חשוב. אחד הבדל עוד על לעמוד ראוי מזה, וחוץ
 1 בפומבי״ דעתו את ביטא לא ״שרת פירוש מה

וה המיסתורי, ביומנו דעותיו את רשם שרת האם
 לראש־ דווח ומשם לש׳׳ב, איכשהו נגלה הזה סוד

 !הוא ואז — מפא״י חברי לרוב וממנו הממשלה,
 שרת משה כשר־החוץ !וחלילה חס ז וגו׳ ״נאלץ״

 בממשלת- — הראוייה במיסגרת שלו הקו על נלחם
 דעותיו־הוא, בעד רוב השיג הוא ושם — ישראל

 כי לדעת, נוכח שבן־גוריון עד פעמיים ולא פעם לא
 עוד כל סיני מילחמת את להפריץ בידו יעלה לא

 משה אילו כי מאוד, יתכן שר־בממשלתו. שרת משה
 קצת נכבד ממעמד במפא״י בשעתו שנהנה שרת,
 היה עכשיו, של ב״עבודה״ שריד יוסי של מזה יותר
בפוליטיקה מקום לה שאין — אבירות בפחות נוהג

 היה הוא במיפלגתו, גלוי לדיון דעותיו את ומביא —
 במיעוט בן־גוריון את ומעמיד מובהק רוב משיג

 ואז בממשלה, אחת מפעם יותר שעשה כשם בדיוק
 עבדכם אני, אחרת. היתה שלנו ההיסטוריה כל

 על בגלוי להילחם שרת במשה אז הפצרתי הנאמן,
 עלתה ולא מפא״י, בתוך ועקרונותיו השקפותיו

 ורוחב־ כתבונתו איש יקבעו אולי היסטוריונים ;בידי
 שנרתע בכך לא, או בשכל, עשה שרת משה אם דעתו,

 שמעוניין למי בן־גוריון. ובין בינו נחרץ מעימות
ביומנו המובאים — שכזה עימות נגד נימוקיו לדעת,

ובן־גוריון בן־גוריון, את ינצח הוא שאפילו היו —
 ניצחון יהיה לא הניצחון שנית, לשדה־בוקר יסוג
 ועימם פרס דיין וקציניו משדה־בוקר, שבן־גוריון מפני

 ורמות צה״ל בכל הביטחוני־אקטיביסטי המימסד כל
 חיי את ויהפכו טובה חלקה כל יהרסו המימשל
 לא לגיהינום. בכלל והמדינה השלטת המיפלגה

אם כי משוכנע, הייתי זו. מחשבה דרך קיבלתי
 עליו ובתמים, באמת מסויים בעיקרון דוגל מנהיג

בפי שיש האחד הדבר מה. ויהי עליו, להילחם
 שכמנהיג הוא שרת משה של האבירי״ ״הקו להגנת

 בלי ממש של מנהיגות ואין גלמוד, היה פשוט הוא
 אמינים בעלי־ברית מוקף היה לא הוא ;חסידים

 ארן הגיבורים לדעה׳ חבריו נהגו כיצד לעיל (ראה
 שהחרו־ ,ואשכול מאיר גולדה על לדבר שלא וספיר),
 אומץ אזרו שנים כעבור ורק בן־גוריון אחרי החזיקו

להרוס). שביקש המיפלגה מן פנים בבושת לגרשו
(אתם לא או במיעוט — שריד יוסי יבורך
רוב ממדי ללבוש עשוי זה מיעוט כיצד תתפלאו,

 — העתיד) בחיק חבוי שעדיין הלס״התפכחות, מכוח
 היה (הוא בן-גוריון נוסח לבולשביזם אי־כניעתו על

 הבולשביק פני את תכסה חרפה ;בולשביסם) אומר
 את עכשיו לנצל צביעותו ברוב המנסה בר־זוהר,
 בעליל הוקיע הוא שאותה — שרת משה של חולשתו

 וראוייה נעלה כתכונה — שלו ״בן־גוריון״ בביוגרפיית
 ביוסי המכוער במאבקו לו נוח הדבר כאשר לשבח
 שימעון בממשלת שר״חוץ אינו הכל שככלות שריד,
 מיפלגה של בצוות־תגובות חבר הכל בסך אלא פרס,

 ציבור, ולחנך לחשוב שתפקידו צוות באופוזיציה,
ואונס. אנוס יחיד, בקול לפניו ולהתרפס להחניף לא

במדינה
 )43 מעמוד (המשך

 לו מסרו שהם לתאריכים חפף
בעל־פה.
 הוברר ממושכת המתנה אחרי

 לפיצויים. זכאים אינם שהם להם,
 שזה להם והסביר טרח אף מישהו
 ישראל, אזרחי אינם שהם משום

 ויש בסיני מתגוררים שהם למרות
תעודת־זהות. להם

 ביתם את שעזבו האחים לשני
ו נשוי מהם שאחד בירושלים,

 זו . היתד, ילדים, בשישה מטפל
של שהתיק גם מה בשורת־איוב.

 ,מישרד־ד,חקלאות בין הסתובב הם
 מינהלת־ ראש־הממשלה, מישרד
של־ עורכי־הדין מישרד הפינוי,

 מיב־ עברו שלא בטענה ,5 שומה
 פנה מהם כשאחד פסיכוטרני. חן

 אקדם, חיים הוועד, ליושב־ראש
ש בטענה היושב־ראש אותו דחה
 זאת, כששמעתי חרות. איש הוא

 את עוד לסבול שאי־אפשר אמרתי
פני ומק״י.״ חרות ״ללא הסיסמה

ל הוחזרו והם שפניתי, למי תי
 שרעבי, יעקב אחר, עובד עבודה.

 גוש־דן, מפקיד־שומה חרות, פעיל
 קו־ נוח סגן־הנציב על־ידי פוטר

 שפוי. אינו שהוא בטענה פרמן,
ל הוחזר והוא התערבתי כאן גם

עבודה.
ו בנובמבר, קרה זה שיחות.

לב־ לרוץ טובה סיבה שזו החלטתי

* (מימין) רז עסקן
אותם!״ לחשוף הזמן ״זה

 מישרד־החקל- של עורכי־דין הם,
 הגיע אף תלונה ובעיקבות אות,

לממ המישפטי היועץ למישרדי
שלה.

 במישרד אישרה-הוועדה לבסוף
 בפינוי, המטפלת ראש־הממשלה,

 לירות אלף 300ו־ מיליון של סכום
ש ביסוס כמענק מהם, אחד לכל

 הוותק המישפחה, גודל לפי חושב
 המבקש. וגיל במושב

שע בחודש נסגר כפר־הנופש ,
 את קיבלו.עדיין לא האחים אך בר.

ש נמסר הוועדה ממישרד כספם.
שיוח ברגע לידיהם יעבור הכסף

היו של מטיפולו שלהם התיק זר
 ש־ משום לממשלה, המישפטי עץ

 על תיקים. ללא לשלם אי־אפשר
 מנביעות, צפונית בעוד פנים, כל

 של פיצויים על מדברים בפיתחה,
 האחים שני יאלצו שקלים, מיליוני
 בקצת להסתפק ירושלים ממזרח

לירות. ממיליון יותר

ת פלגו מי
ד ד וו1ח ג  ,חמתו!״ ..גייס ו

כמס־ההכגסה, /;ובד
חירות, 7עי8 רז, מגחס
ט  אדכי את לחשוף חחזי

 כ;כיכות המערך
שרות־המדיגה.

ה אין מדוע מישהו יודע האם
 לסניף ן כראוי מתפקדת ממשלה

תשו יש בהרצליה תנועת־החרות
ש בכך הוא האשם :ברורה בה
 עובדי את לאלתר מפטרים לא

 הגיס את שרות־המדינה, נציבות
המערך. שילטון שהוריש החמישי
טו סיבה היתד, גם סניף לאותו

 לראש- זו ברוח תזכיר לכתוב בה
 מחברי אחד בגין. מנחם הממשלה

 במישרדי נהג רז, מנחם הסניף,
 (פקיד- בתל־אביב מס־ד,הכנסה

ש לשאילתה עילה היה ),5 .שומה
 תל־ פועלי מועצת מזכיר הגיש

לשר בן־מאיר, דב ח״כ אביב׳
 מדוע להשיב התבקש השר ך,אוצר.

 המשתולל, רז, אח מרסן הוא אין
עבודתו. במקום בן־מאיר, לדברי

 כקוד סיפר )57( רז מנחם
רועם: כס

מפקיד־ פוטרו עובדים שלושה

 בקול לומר התחלתי לוועד. חירות
הוו הם, לי. שידוע מה כל את רם
ליו מיכתבים שלחו וההנהלה, עד
 אני אך קופמן. ולחיים ארידור רם
 השומה, לפקיד אם הירפתי: לא

 רשיון־נהיגה אין מישלוב, איסר
 את ומנצל החזר־רכב, מקבל והוא

 עליו, אחראי שאני היחידי, הרכב
 שחיתות. זוהי — פרטיים לצרכים

 יהודית פקיד״השומה, שסגניח או
 ומתעוררת בחדרה נרדמת פאוסט,

פות המישרדים, את שסגרו אחרי
 ו- הצילו וצועקת החלון, את חת

 נוספות שעות רוצה עוד אחר־כר
 יוצאת שהיא או שחיתות. זו —

ולקנ לסידורים העבודה •בשעות
 או צילומים, כך על לי ויש יות,

 עבודה בכרטיסי משתמשת שהיא
שחיתות. זוהי — מזוייפים

לב רץ שאני הודעתי בקיצור,
 עובדים 50 וד,חתמתי לוועד, חירות

 אך הבחירות. להקדמת עצומה על
וה העניין את משכו בבית־ברנר

 בדצמבר. 15ב־ התקיימו בחירות
לוו בי בחרו מהעובדים אחוז 50

פקיד תעסוקה: לי יש וכבר עד,
 מבתי־השימוש אחד נעל ו,שומה

 כשהיה הפרטי. לשימושו שבבניין
כש ועכשיו אותו, פתחתי בחו״ל

אותו. נעל ̂שוב הוא חזר
 השחיתות. בנגע נלחמים אנו
 עובדים כמה ועוד אני כך, לשם

 עורך- אצל מידע מרכזים אחראיים
מוש עובדים על פון־ויזל, דן הדין

ה לגורמים נביא זד, ואת חתים׳
מוסמכים.

 במינהל־ עבדתי שנה■ 28 לפני
 שהייתי משום ופוטרתי ההסברה

 והוא לבגין אז פניתי חרות. חבר
עכ בידיו. אינם שהכלים לי אמר
או הוא בשילטון, כשאנחנו שיו,
 לדעתי אך כמוהם, נהיה שלא מר

 הזמן וזה בידינו, הכלים עכשיו
אותם. לחשוף
רז. מנחם של דבריו כאן עד
 ומתמיכת מבחירתו המעודד רז,

 ש־ מבטיח בו, ההרצליאני הסניף
 יחשפו בתיקו הנאספים הגילויים

 האדר־ חבר של האמיתיים פניו את
ש עובדי־ו־,מדינה, מים־ר,מושחתים

חברי־חרות. אינם

 של המנהלים מועצת יו״ר עם *
 שר־ של ויועצו פרל, נחמן אל־על,

לנדאו. אלי הביטחון,
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